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Regulamin i warunki uczestnictwa 
w konferencji „Tytuł: HR out of the box - Jak zmienia się rola HR w obecnej sytuacji” 

w dniach 18 i 25 września 2020 r. („Konferencja”) 
1. Organizatorem Konferencji jest Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hafciarska 11, 04-704 

Warszawa, posiadająca NIP 5213445303, REGON 141029299 i wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000283010 („Organizator Konferencji”). 

2. Konferencja odbędzie się w dniach 18 września w godz. 09:00 – 12:45 i 25 września 2020 r. 
w godz. 13:30 – 16:30. 

3. Konferencja dedykowana jest pracownikom działów HR i działów szkoleń. Szczegółowy program 
konferencji dostępny jest na stronie https://szkolenia.certes.pl/konferencja-hr-out-of-the-box/  

4. Zgłoszenia na konferencję odbywają się przez formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie 
https://szkolenia.certes.pl/konferencja-hr-out-of-the-box/ lub formularz udostępniony w wersji 
elektronicznej (interaktywny pdf, który można pobrać ze strony konferencji). 

5. Udział w konferencji realizowanej online jest bezpłatny.  
6. Konferencja będzie prowadzona z wykorzystaniem narzędzia do spotkań zdalnych ZOOM. 
7. Minimalne wymagania techniczne. W celu uczestniczenia w konferencji realizowanej online uczestnik 

powinien korzystać urządzenia zapewniającego minimalne wymagania techniczne: 
• Połączenie internetowe – szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (3G lub 4G / LTE) 
• Obsługiwane systemy operacyjne: macOS X z systemem macOS 10.9 lub nowszym; Windows 10, 

Windows 8 lub 8.1; System Windows 7; Ubuntu 12.04 lub nowszy; Mint 17.1 lub nowszy; Red Hat 
Enterprise Linux 6.4 lub nowszy; Oracle Linux 6.4 lub nowszy; CentOS 6.4 lub nowszy; Fedora 21 lub 
nowsza; OpenSUSE 13.2 lub nowszy; ArchLinux (tylko 64-bitowy) 

• Przeglądarka internetowa: Windows: IE 11+, Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+; Mac: Safari 7+, 
Firefox 27+, Chrome 30+; Linux: Firefox 27+, Chrome 30+ 

• Głośniki i mikrofon 
• Kamera (opcja) 

8. Rejestracja Uczestnika na konferencję odbywa się poprzez przesłanie Formularza Zgłoszeniowego. 
9. Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest bezpośrednio na stronie konferencji 

https://szkolenia.certes.pl/konferencja-hr-out-of-the-box/ Formularz jest również udostępniony w wersji 
elektronicznej (interaktywny pdf, który można pobrać ze strony konferencji) i który należy przesłać 
do Certes mailem na adres zgloszenia@certes.pl lub fax (22) 464 88 92. 

10. Uczestnik w Formularzu Zgłoszeniowym deklaruje udział w wybranych panelach/wykładach 
i/lub w wybranym warsztacie praktycznym.  

11. Uczestnik, po przesłaniu Formularza Zgłoszeniowego, otrzyma mail potwierdzający przesłanie Formularza 
oraz drugi mail zawierający linki dostępowe do wybranych paneli/wykładów i/lub warsztatu praktycznego. 

12. Udział w wybranych panelach/wykładach jest możliwy po zalogowaniu się do ZOOM za pośrednictwem 
otrzymanego od Certes linku dostępu do wybranego panelu/wykładu. 

13. Logowanie jest możliwe najwcześniej na 10 minut przed rozpoczęciem panelu/wykładu. Rejestracja polega 
na aktywizacji linku dostępowego do danego panelu konferencji i zaakceptowaniu prośby o dostęp 
(„wpuszczeniu”) uczestnika przez moderatora/administratora danego panelu.  
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14. Możliwość zmiany wybranych paneli – Uczestnik ma prawo do zmiany wybranego w Formularzu 
Zgłoszeniowym panelu/wykładu. Może to zrobić nawet w trakcie trwania wykładu. Uczestnik chcący 
zmienić wybrany warsztat praktyczny, musi, przynajmniej na 3 dni przed rozpoczęciem Konferencji, zgłosić 
ten fakt do Certes. Koordynator Konferencji udzieli informacji czy zmiana jest możliwa do dokonania. 
Procedura te jest konieczna ze względu na ograniczoną ilość miejsc w panelach warsztatowych. 

15. Organizator Konferencji nie odpowiada za szkody na mieniu bądź na osobie wyrządzone przez 
uczestników Konferencji. 

16. Wszelkie prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z Konferencją w tym 
autorskie prawa majątkowe do materiałów, są i pozostają własnością Organizatora, co oznacza, 
że w związku z udziałem Uczestnika w Konferencji żadne prawa własności intelektualnej nie będą 
przenoszone na Uczestnika. 

17. Wszelkie materiały przekazane lub udostępnione Uczestnikowi w związku z przedmiotem Konferencji mogą 
być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego, w celach edukacyjnych i szkoleniowych. 
Uczestnikowi w szczególności nie wolno powielać materiałów oraz zbywać lub przekazywać materiałów 
ani jakichkolwiek innych przedmiotów własności intelektualnej stanowiących własność Organizatora 
osobom trzecim. 

18. Konferencja będzie rejestrowana za pomocą urządzeń rejestracji obrazu i dźwięku. Uczestnik Konferencji 
przyjmuje do wiadomości i zgadza się na powyższe, mając na uwadze fakt, iż może zostać zarejestrowany 
jego wizerunek i/lub głos. 

19. Uczestnik nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu Konferencji 
za wyjątkiem odręcznie sporządzanych, pisemnych notatek. 

20. Uczestnik Konferencji wyrażana zgodę na przetwarzanie przez Certes Sp. z o.o. danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, 
z późn. zm.) dla celów związanych z realizacją konferencji „Tytuł: HR out of the box - Jak zmienia się rola 
HR w obecnej sytuacji?” oraz w zakresie prowadzonej przez Certes Sp. z o. o. działalności gospodarczej 
(w szczególności działalności szkoleniowej i marketingowej). Uczestnik ma świadomość prawa do wglądu, 
poprawiania lub usunięcia swoich danych w bazie danych osobowych Certes Sp. z o.o. oraz dobrowolności 
ich podania.  

21. Zaznaczenie przez Uczestnika Konferencji pola Akceptuję regulamin, podczas przesyłania online 
Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Konferencji 
i warunków uczestnictwa w Konferencji, a tym samym z wyrażeniem zgody przez uczestnika Konferencji 
na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z pkt 14 powyżej, a także na utrwalenie przebiegu 
Konferencji zgodnie z pkt 12 powyżej. 

 


